
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان هرمزگان

 ساختمان سفت کاریاجرای  گزارش

 (مرحله سوم  )

 شماره ثبت در شهرداری شماره پروانه ساختمانی شماره ثبت در سازمان

 تاریخ ثبت در شهرداری تاریخ صدور پروانه ساختمانی تاریخ ثبت در سازمان

 کد نوسازی مالک منطقه شماره پرونده در سازمان
       

 تکمیل گردد ( وضعیتاجرا شده) این اطالعات بر اساس توکار ، لوله ها و تاسیساتوضعیت دیوارها - اجراییاطالعات 

 دیوار نوع مصالح شیوه اجرای دیوار دیوار نوع محل اجرای دیوار
 ضخامت

 دیوار
 نوع عایق

ضخامت 

 عایق

     جدارهدو  یک جداره داخلی جانبی نما 

     دو جداره یک جداره داخلی جانبی نما 

     دو جداره یک جداره داخلی جانبی نما 

     دو جداره یک جداره داخلی جانبی نما 

     دو جداره یک جداره داخلی جانبی نما 

  

 خیر بله کنترل مشخصات هندسی و رقومی ساختمان توسط مهندس ناظر نقشه بردار

   ه است؟طبق نقشه مصوب کنترل گردید  شیب بندی رمپها

   کنترل دیوار کشی عرصه ملک طبق پروانه انجام شده است؟

   

 

 

مطابق مندرجات پروانه ساختمانی فوق و بر مکانیکی توکار  و سفت کاری و تاسیسات برقیاجرای بدینوسیله تایید می نمایم عملیات 

با رعایت مقررات ملی ساختمانی و آیین نامه های  واساس نقشه های اجرایی تایید شده شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 % ده استرسی به پایان......... /........../............تاریخ  معتبر در

 و نام خانوادگی مهندس ناظر سازه  نام و نام خانوادگی مالک              نام و نام خانوادگی مجری ساختمان          نام و نام خانوادگی مهندس ناظر نقشه بردار   نام 

 مهر و امضاء                                       مهر و امضاء                                                    امضاء                                            مهر و امضاء                                      

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر مکانیک       نام و نام خانوادگی مهندس ناظر معماری                        نام و نام خانوادگی مهندس ناظر برق                                

 مهر و امضاء                                                                                     مهر و امضاء                          مهر و امضاء                                                                            
 

 توضیحات مطابقت مسیر با نقشه تاسیسات نوع لوله عنوان لوله

  مطابقت ندارد مطابقت دارد سایر پی وی سی پلی اتیلن گالوانیزه آب سرد و گرم

  مطابقت ندارد مطابقت دارد سایر پی وی سی پلی اتیلن گالوانیزه فاضالب و ونت

  مطابقت ندارد مطابقت دارد سایر پی وی سی پلی اتیلن گالوانیزه آتش نشانی

  مطابقت ندارد مطابقت دارد سایر پی وی سی پلی اتیلن گالوانیزه درین کولر

  مطابقت ندارد مطابقت دارد سایر پی وی سی پلی اتیلن خرطومی برق

 مطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسیسات عنوان تاسیسات مطابقت محل اجرا شده با نقشه تاسیسات عنوان تاسیسات

 مطابقت ندارد مطابقت دارد تجهیزات فشار ضعیف مطابقت ندارد مطابقت دارد تابلوی اصلی

 مطابقت ندارد مطابقت دارد کلید ها و پریزها مطابقت ندارد داردمطابقت  تابلوی واحدها



 

 توضیحات ساختمانی :

 

 

 

 

 مهندس ناظر ساختمان

    رشته     نام و نام خانوادگی
 

 و امضا مهر    شماره پروانه اشتغال به کار  پایه نظارت
 

 

 : توضیحات تاسیساتی

 

 

 

 تاسیساتمهندس ناظر 

    رشته     نام و نام خانوادگی
 

 مهر و امضا    شماره پروانه اشتغال به کار  پایه نظارت
 

 

 توضیحات نقشه برداری:

 مهندس ناظر نقشه بردار

 نام و نام خانوادگی                                      رشته

 نظارت          شماره پروانه اشتغال به کار                              مهر و امضاءپایه 


